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Unitatea de învățare: Plante  
Informații despre autor şi contextul activității 
 
Unde? Țara GRECIA 

Numele locației Grădinița 20 din Karditsa 
Mediu local Rural 
Cadrul școlar Preșcolar/Pregătitor/Grădiniță 

Cine? 
(Copiii) 

Grupă an/vârsta copiilor Grădiniță (4-6 ani) 
Numărul copiilor dintr-o 
clasă 

15 

Profilul copiilor Copiii provin dintr-un mediu socio-economic 
similar. 
 Toți sunt vorbitori nativi de limba greacă. 
Unii dintre ei au probleme de vorbire. 

Grupare Abilități mixte.  
Studenți pe perechi/grupuri mici /ca o clasă. 

Cine? 
 (Adulții) 

Numărul adulților 1 
Rolul adulților Profesor 
Rolul profesorului principal 
în școală 

Predare în concordanță cu Programa Națională. 

Experiența profesorului 
principal 

Experiență de predare de peste 10 ani în 
învățământul preșcolar 
Directorul școlii 

Calificările profesorului 
principal 

Diplomă de Licență în Pedagogia pentru 
Învățământul Preșcolar  
Doctor în Științe Educaționale: “Materiale 
Educaționale și Jucării Pedagogice”  
candidat PHD Educația în Învățământul Preșcolar 

Când? Scara de timp a subiectului 
descris în materialele 
Programei 

Nu este descris.  

Programarea în timpul 
anului 

Ianuarie  – Februarie (primul ciclu) 
Martie – Aprilie (al doilea ciclu) 

Frecvența În fiecare săptămână 
Durata lecțiilor 2 ore cu 20’ – 30’ min. de activități 

 Cum? 
 

Organizarea spațiului de 
învățare 

Activități desfășurate în interior și afară.  
Combinație de activități digitale și practice. 
Combinație de materiale didactice digitale, 
printate și tangibile. 

Planificare Profesorul/Adultul identifică scopurile, astfel încât 
copiii să poată identifica diferitele tipuri de 
semințe, factorii care afectează creșterea 
plantelor. Ei pot pune întrebări relevante și pot 
folosi diferite metode de cercetare științifică 
pentru a le găsi răspuns. Ei pot aduna, înregistra, 
clasifica și prezenta datele într-o varietate de 
metode care să îi ajute în determinarea 
răspunsurilor.  
Planuri pe termen lung cu activități dirijate de 
copii, dezvoltate în planuri săptămânale. 

Ce? Subiect 
Natura Științei în cadrul Plantelor și Copacilor 

Legături către ghidurile 
naționale și locale 

Cadrul Programei Inter-tematică pentru 
învățământul obligatoriu (DEPPS), MoE/PI. 
(2002). 
Ghidul Profesorului dinÎnvățământul Preșcolar, 
MoE/PI. (2006). 
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Noua Programă Națională pentru Învățământul 
Preșcolar MoE/PI (2014) 
Ghidul Profesorului privind Noua Programă 
Națională pentru Învățământul Preșcolar  MoE/PI 
(2014). 

Legături către politica școlii În concordanță cu Programa Națională 
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